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Προς: Κάθε οικονομικό φορέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια (9) εννέα τεμαχίων προστατευτικών
στρωμάτων κολόνας με αυτοκόλλητο Velcro, χρώματος μπλε, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος χ 1,10 μέτρο
πλάτος χ 5 εκ. πάχος, για ν αντικατασταθούν τα παλαιά και να τοποθετηθούν νέα στο δημοτικό γήπεδο
Χωριστής, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές που
δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών μέχρι την 06/12/2016, ημέρα
Τρίτη και ώρα 11:00, και θ ακολουθήσει το άνοιγμα προσφορών στο Δημοτικό Κατάστημα Βερμίου 2
& 1ης Ιουλίου, 2ος όροφος-γραφείο 210, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα προμηθειών.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, για να χρησιμοποιηθούν με αποτελεσματικότητα από
τις υπηρεσίες του Δήμου.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού ή
όλης της ποσότητας ενώ η προμήθεια θα είναι τμηματική.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε σφραγισμένο φάκελο:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986(Α’ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 Είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.
 Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.
 Έλαβαν πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της αρμόδιας υπηρεσίας και τους
αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
 Η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016
2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα από τα οποία να προκύπτουν
αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα και αφετέρου οι νόμιμοι
εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους. Διευκρινίζεται ότι στην
περίπτωση της ατομικής επιχείρησης νομιμοποιητικό έγγραφο κατά την έννοια του παρόντος
άρθρου είναι μόνο η βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ ή η βεβαίωση
μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία για την συγκεκριμένη δραστηριότητα
από την αρμόδια ΔΟΥ. Αν, ωστόσο, ο συμμετέχων δεν έχει στην κατοχή του κάποιο από τα
παραπάνω έγγραφα, μπορεί να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τον χρόνο έναρξης
των εργασιών του και το αντικείμενο αυτών, στην οποία θα επισυνάπτει απλή εκτύπωση των
σχετικών στοιχείων που παράγει το ΤΑΧΙS.
3. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.
4. Οικονομική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του κύριου φακέλου.

Κριτήριο κατακύρωσης:Η κατακύρωση θα γίνει στον/στους Ανάδοχο/Αναδόχους που θα
προσφέρει/ουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά
βάσει τιμής, και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.
Κατά την διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.
Πληροφορίες και διευκρινίσεις θα δίνονται στο τηλ. 2521350630 στο γραφείο προμηθειών του
Δήμου Δράμας, καθημερινά κος Μελιάδης Μιλτιάδης.
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